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J. LACREU, Diccionari valencià de pronunciació, 2001, Bromera.

És evident que en els darrers vint anys el català ha eixamplat perceptiblement els àmbits d’ús col·loquials
on des de feia segles s’havia –l’havien– confinat. Açò significa que per fi ha pogut prosperar: es fa veure
per escrit no solament en la literatura, sinó també en la premsa, per exemple. I sobretot, es fa sentir no tan
sols a casa o al carrer sinó també a l’escola o als mitjans de comunicació orals. Aquests canvis han exigit
la necessitat que es configure un estàndard oral. Tenir un estàndard implica realitzar una selecció de trets
lingüístics que es duga a terme sobre la diversitat, amb l’objectiu de configurar un model de llengua que
siga apte per a usos formals i públics. I en aquesta comesa, s’ha de tenir en compte sempre que la diversitat
és tret inherent a qualsevol llengua i que, per tant, no s’ha de lluitar contra ella, sinó controlar-la i, sempre
que es puga, aprofitar-se’n.

I en aquest procés d’assoliment d’un estàndard oral on som, segur que farà un paper primordial l’obra
que ara ens disposem a ressenyar: el Diccionari valencià de pronunciació, dirigit per Josep Lacreu, redactat
per Rosanna Mestre, Francesc B. Salas i Ofèlia Sanmartín i editat per Bromera al novembre del 2001. Es tracta
d’un diccionari ortoèpic del valencià que pretèn de satisfer les exigències de l’expressió oral que els canvis
socials esmentats han creat. El diccionari s’adreça tant als professionals de la paraula que fan servir el
valencià oral com a mitjà d’expressió, com també als estudiants, valencianoparlants i castellanoparlants,
que de la mateixa manera necessiten saber pronunciar adequadament els sons de la llengua.

El professorat o els professionals dels mitjans de comunicació són col·lectius que necessiten imperio-
sament disposar d’unes referències que guien la seva fonètica. El català ha estat i és una llengua minoritzada,
cosa que implica que els catalanoparlants estem quasi òrfens de pautes de bona pronúncia. Aquesta situació encara
s’ha agreujat més en l’àmbit valencià, ja que els grups socials que solen ser modèlics en l’elocució –les classes
socials mitjanes o altes de les ciutats– s’han castellanitzat massivament. Conscients, doncs, d’aquestes circum-
stàncies i de l’artificiositat que pot comportar fer una proposta, diguem-ne, de laboratori, els autors d’aquest
diccionari es proposen de continuar assentant els fonaments per a la configuració d’aquest patró fonètic que
ja disposa de treballs anteriors que han anat en la mateixa direcció. Tot i això, és de destacar que és la primera
vegada que aquestes propostes prenen forma lexicogràfica en l’àmbit valencià.

És molt important que en un país on no hi ha una tradició ortoèpica establida i on la varietat geogràfica
no ha estat controlada durant segles, un diccionari d’aquestes característiques explicite els criteris que ha
de seguir per a fer la selecció de pronúncies que reclama un estàndard. Com que s’ha de descartar el criteri
que hauria pogut oferir la consideració social positiva d’una pronúncia determinada, els autors creuen que
una pronunciació adequada està condicionada per l’extensió del fenomen, és a dir, si el nombre de parlants
que fan aqueixa realització fonètica és majoritari, hauria de ser acceptable en un registre estàndard. Segons
el nostre parer, potser hauria calgut també tenir en compte uns altres criteris que poguessen arredonir, matisar
i, fins i tot, substituir en certes ocasions l’opció escollida pels autors. Al llarg d’aquesta ressenya els posem
de manifest.

El diccionari parteix d’un altre principi que ens sembla elemental i encertat. Els autors demanen que hom
siga prudent a l’hora de valorar les realitzacions fonètiques dels parlants. La discordança entre la forma
habitual de pronunciar un mot i la seva representació gràfica, es diu a la introducció de l’obra, no s’ha
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d’interpretar en termes d’error. Sempre que una pronúncia no coincident amb l’ortografia siga genuïna,
posem per cas la realització assimilada del tipus [Èk�z�] per cosa, cal entendre-la com a inadequada per a
un registre estàndard i no com a incorrecta de manera absoluta. Aquesta circumstància condueix a fer
comprendre al lector que les pronúncies excloses de l’estàndard no s’han d’estigmatitzar. Efectivament,
molts catalanoparlants ja tenen prou sentiment d’inferioritat respecte de les seves pronúncies espontànies
perquè un diccionari les rebutge de manera taxativa i sense justificacions. Aquest principi en què es
fonamenta el Diccionari valencià de pronunciació ens sembla necessari i oportú si vol aconseguir reeixir
en la seva comesa.

Ara bé, en un context on la tradició oral formal és deficient, on afloren contínuament conflictes sobre
l’acceptació de les seleccions lingüístiques que es duen a terme, on se solen multiplicar les propostes de
solució; en un àmbit on, en definitiva, sovinteja la controvèrsia, fruit de la minorització que pateix la
llengua, no és gens senzill encertar-la. Encara és més complicat quan urgeix un obra lexicogràfica d’aquestes
característiques i quan la seva confecció requereix un treball ardu i una minuciositat extrema en cadascuna
de les milers de decisions que s’han de prendre. Així doncs, acceptant que fer una obra d’aquest calibre ja
és un èxit per a la llengua i considerant les dificultats esmentades, mirarem ara de fer petits suggeriments
i matisar algunes de les propostes que ens presenta el diccionari que ressenyem.

Si es parteix del fet que cal ser tolerant amb una certa diversitat de les pronúncies estàndard, ja que és
desitjable que un estàndard que es conforma al segle XXI  participe de la diversitat, estaria bé que aquesta
tingués presència en cadascuna de les entrades i no solament en l’apartat introductori del diccionari. Quan
un usuari consulta una obra lexicogràfica, sobretot si no és especialista, es fixa exclusivament en la forma
que es dóna a cadascuna de les entrades, que és la que considerarà com a bona. Hem detectat diversos casos
en els quals es podrien encabir dues solucions en cada entrada. Aquestes dues pronúncies estàndard podrien
estar ordenades seguint el criteri que l’autor cregués més adient –segons l’extensió geogràfica, la proximitat
a l’ortografia, l’etimologia, etc–. Es troben, per exemple, en aquesta situació fenòmens com ara la pronúncia
amb e o amb a dels mots, especialment patrimonials, començats per es-, en-, em- i eix (la transcripció fonètica
de escola, encendre, embastar, eixam convindria que fos doble: [esÈk�la] - [asÈk�la], [enÈsendRe] - [anÈsendRe],
[embasÈtaR] - [ambasÈtaR],  [ejÈSam] / [eÈSam] - [ajÈSam] / [aÈSam] ) i alguns amb e pretònica no inicial (com
ara llençol, gegant, lleuger, resplendor, sencer, terròs, bescoll, la pronúncia dels quals podria arreplegar-
se també de manera doble: [´enÈs�l] - [´anÈs�l], [d�ZeÈÄant] - [d�ZaÈÄant], [´ewÈd�ZeR] - [´ewÈd�ZeR], [resplenÈdoR]
- [resplanÈdoR], [senÈseR] - [sanÈseR], [ teÈr�s] - [taÈr�s], [besÈk�´] - [basÈk�´]); l’alternança e/i dels derivats en
–ment de verbs de acabats –ixer: creixement [kRej•eÈment] / [kRej•iÈment] - [kRe•eÈment] / [kRe•iÈment]; la
pronúncia u de certs mots amb o àtona: Joan [d�ZoÈan] - [d�ZuÈan] poal [poÈal] - [puÈal], Josep [d�ZoÈzEp] -
[d�ZuÈzEp]; o la diferenciació fonètica entre el masculí i el femení del sufix –ista: turista [tuÈRista] (masc. i
fem.) - [tuÈRiste] (només masc.). Aquesta circumstància evitaria, a més a més, l’aparició de doblets ortogràfics
innecessaris del tipus fumeguera/fumaguera on una única entrada fumeguera donaria lloc a dues possibi-
litats fonètiques [fumeÈÄeRa] - [fumaÈÄeRa].

Seguint la tradició d’altres diccionaris fonètics, el Diccionari valencià de pronunciació no arreplega
les formes rizotòniques dels verbs i seria molt convenient que ho fes. Són especialment interessants aquelles
en què cal saber quin grau d’obertura tenen la o i e quan són tòniques. També, però, seria útil recordar que
són pronúncies úniques les del tipus estudia, somia [estuÈDia], [soÈmia], que tendeixen a pronúnciar-se
segons el model castellà.



205

Tenint en compte els usos dels mitjans de comunicació, és necessari també que un diccionari de
pronúncia arreplegue alguns topònims. La fonètica correcta d’un topònim sol ser només coneguda a les
localitats que el volten i, per això, cal fixar-ne una forma i una pronúncia estàndard, sobretot dels que poden
plantejar problemes (Santa Pola, Elx, Callosa, València, Maigmó). Fins i tot s’hi podrien fer encabir els
antropònims (Andreu, Mateu, etc).

Som conscients, però, que aquestes propostes engruixirien potser massa una obra lexicogràfica, però són
qüestions que cal resoldre. Per això, caldria pensar si fóra convenient de donar entrada als mots que no són
problemàtics i on l’ortografia és transparent: abandonat, pista, lòbul, nàutic, etc. El català és una llengua
on l’ortografia, en molts casos, és completament inequívoca i l’aprofitament d’aquesta circumstància podria
proporcionar espai per a informacions més útils, i fins i tot permetria que fos viable l’aparició de les
realitzacions fonètiques no adequades en l’elocució estàndard perquè l’usuari s’adonés també d’allò que
no és acceptable.

Ja hem comentat que els autors consideren que l’extensió geogràfica d’un determinat fenomen fonètic
és el condicionant bàsic perquè esdevinga adequat en el registre formal. A pesar que el seu objectiu és
configurar un estàndard valencià, creiem que no convé que es perden de vista les solucions de la resta del
territori lingüístic català. Una part dels trets que el diccionari restringeix a àmbits d’emissió locals o
comarcals responen a l’aplicació d’aquest criteri. Trobem, però, que seria millor que certes solucions molt
generals en la resta del català i conegudes en diverses contrades del valencià, s’acceptessen en l’elocució
estàndard. Parlem, per exemple, de la pronúncia sense semivocal en mots com caixa [ ÈkaSa] o dibuixar
[diBuÈSaR];  l’emmudiment de la r en posició final de paraula [kanÈta], posar [poÈza]; l’emmudiment de les
consonants oclusives (p/b, t/d, c/d) en final de paraula quan van darrere m, n o k camp [ Èkam], pont [ Èp�n],
sang [ ÈsaN]; o la pronunciació com a [u] de la vocal o en mots com collir [kuÈ´iR], cosir [kuÈziR], tossir [tuÈsiR].

D’altres en canvi, a pesar de la seva extensió en valencià, creiem que no s’haurien de recomanar en
l’estàndard oral. Encertadament, el Diccionari desaconsella les pronúncies ensordides de [z] i [d�Z] pròpies
del valencià central, a pesar que afirma –de manera ben assenyada– que cal mantenir davant aquestes
pronúncies una actitud de tolerància. Tampoc no accepta el betacisme, el ieisme o la caiguda de les dd
intervocàliques de mots com ara acabada, cadira o llaurador, tot i que totes aquestes solucions són molt
esteses i habituals ja en la majoria del valencià. Per això, trobem que podria resultar poc congruent que es
recomane la pronúncia reduïda dels grups patrimonials tl, tn o tm (motle, ametla, cotna, setmana), la
pronúncia amb o oberta del diftong ou en mots com ara pou, jou, roure, coure, tou, o la diftongació en au
de o inicial en mots com ara obrir, ofegar, olorar. Més encara quan les solucions amb la consonant geminada,
la o tancada i la no diftongació de la o inicial tenen existència encara tant en part del valencià, com en gran
part de la resta del català i són les etimològiques. D’altra banda, cal afegir que trobem poc adequat el rebuig
de la realització [Èea] del sufix –esa, ja que es tracta d’una solució ben general en valencià, etimològica i
clàssica.

Per acabar, hem detectat un altra decisió controvertida que mereix un comentari. En mots amb la grafia
x inicial, ens sembla una mica arbitrari que s’opte directament per la realització africada en determinats casos
i s’arracone la pronúncia fricativa. La pronúncia estàndard recomanada per aquest diccionari de mots com
ara xaloc, xaputa, xarampió, xarop, xarxa, xàvega, xeix, xeixa, xerés, xeric, xeringa, xerri, xifra, xíndria,
xiprer és [t�SaÈl�k], [t�SaÈputa], [t�SaÈRampiÈo], [t�SaÈR�p], [ Èt�SaRt�Sa], [ Èt�SaveÄa], [ Èt�SejS], [ Èt�SejSa], etc. Cal tenir en
compte que alguns d’aquests mots no tenen existència en valencià col·loquial i d’altres s’hi senten molt
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sovint amb la fricativa, amb vocal epentètica o sense ([S]àvega-a[jS]àvega, [S]aloc-a[jS]aloc, [S]arop-
a[jS]arop, etc) –i fins i tot amb s etimològica, com és el cas de xiprer [siÈpReR]. Per això, creiem que caldria
donar preferència en l’elocució estàndard a les realitzacions fricatives. Semblantment, es pot esmentar
l’acceptació única de la pronúncia amb e oberta dels mots acabats en –est, –ença, –ensa (honest, molest,
modest, est, oest; coneixença, naixença, llença), on almenys caldria acceptar tant la pronúncia amb e oberta
com amb e tancada, o la preeminència que atorga a l’articulació bilabial de la nasal en mots com ara compte
o prompte en lloc de les habituals [Èkonte], [ ÈpRonte].

Hi ha, puntualment, certes propostes que ens semblen desaconsellables, ja que ni la pronúncia tradicional
ni l’etimologia hi donen suport. Caldria tenir en compte per a edicions futures casos com la pronúncia dels
mots acabats en –erm (verm, ferm, erm) que el diccionari dóna amb e oberta i tocaria que fossen amb e tancada,
i d’altres realitzacions aïllades com ara les de veça, envers, devers, socors, baixalemany, fotja, foll, delme,
serf, grèvol que hi apareixen com a [Èvesa], [enÈvERs], [deÈvERs], [soÈk�Rs], [bajSaleÈmaø], [ Èfod�Za], [ Èfo´],
[ Èdelme], [ ÈsERf], [ ÈgREvol] i caldria que fossen [ÈvEsa], [enÈveRs] - [enÈves], [deÈvERs] - [deÈves], [soÈkoRs] -
[soÈkos], [bajZaleÈmaø], [ Èf�d�Za], [ Èf�´], [ ÈdElme], [ ÈseRf], [ ÈgRevol].

En definitiva, aquesta obra era peremptòria i, ara que ja la tenim, ha d’esdevenir cabdal per al
funcionament del valencià estàndard oral. No ho podem negar pas i ens n’hem de congratular. Ara bé, tot
és millorable, sobretot en aquests moments en què som al principi d’un procés que ens hauria de dur a
l’estabilització d’una elocució estàndard. L’adequació dels criteris aplicats per aquest diccionari a la
selecció de formes estàndard es podria revisar parcialment, tot i que, en general, creiem que és bastant
encertada. Per damunt d’això, però, caldria subratllar que un diccionari ortoèpic hauria de mostrar de manera
més explícita una certa diversitat, sistemàticament oferida i valorada en la justa mesura. És cert que açò
podria contribuir a aconseguir un estàndard oral menys unitari, però creiem que el faria esdevenir més
estable, més mal·leable, més fàcil d’assumir, menys controvertit i amb menys dificultat per a fer-se servir.

El camí d’assoliment d’un estàndard oral valencià ja està iniciat i, gràcies a obres com el Dicconari
valencià de pronunciació, els valencians podem disposar d’una pauta d’elocució per a registres formals que,
si bé és perfectible, es presenta cada vegada més sòlida i més a l’abast de tots.

CARLES SEGURA I LLOPES

Universitat d’Alacant

Josep MASSOT I MUNTANER, De la guerra i de l’exili. Mallorca, Montserrat, França, Mèxic (1936-1975)
i Antoni M. Sbert, agitador, polític i promotor cultural, «Biblioteca Serra d’Or», 247 i 255, Publicacions
de l’Abadia de Montserrat, Barcelona, 2000, 331 i 374 pàgs.

En un article dominical aparegut el febrer de l’any passat al Diario de Mallorca, José Carlos Llop retreia
a l’ «historiador benedictino» (repetia el qualificatiu, amb diverses variants dirigides al descrèdit) el que
considera una espècie d’obsessió per Villalonga. Un malentès del periodista, desconeixement de la Regla
o simple manca de lectures. Perquè el cas és que qui hagi llegit la considerable producció de Josep Massot
haurà de convenir que el mateix interès i dedicació exhaustiva li provoquen totes les qüestions que tracta,


